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Notat 
 
 
Til Byrådets medlemmer 
Til Orientering 

 
  
Besvarelse af 10-dages forespørgsel om udgifter til flygtninge 
 
 
Spørgsmål 1: Hvorfor har Aarhus Kommune ikke deltaget i TV2’s rundspørge 
fra december 2015 om de kommunale udgifter på flygtningeområdet? 
 
Svar 1: Aarhus Kommune deltog i TV2’s rundspørge og besvarede det elektro-
niske spørgeskema inden svarfristen 3. november 2015. Der blev dog svaret 
med en række forbehold, da udgifterne på det pågældende tidspunkt ikke var 
endeligt opgjorte. Det kan muligvis være årsagen til, at Aarhus Kommunes be-
svarelse ikke blev anvendt af TV2. 63 ud af landets 98 kommuner indgår i un-
dersøgelsen. 
 
 
Spørgsmål 2: Hvor mange penge brugte Aarhus Kommune på flygtningeområ-
det i henholdsvis 2015 og 2016?    
Svar 2:  
 
Staten dækker kommunernes samlede udgifter til personer i integrationspro-
grammet.  
 
Udgifterne dækkes af statsrefusioner, grundtilskud, resultattilskud og bloktil-
skud/budgetgaranti.  
 
I 2015 og 2016 har regeringen desuden tilført kommunerne et investeringstil-
skud samt et ekstraordinært tilskud. 
 
Inden for den 3-årige integrationsperiode har forvaltningsområdet udgifter til  

• Administration 
• Aktivering - herunder danskuddannelse  
• Forsørgelse 
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Administrationsudgifterne dækkes af statens grundtilskud, resultattilskud og af 
de ekstraordinære tilskud, der er afsat til kommunerne, jf. tabel 1 og 2.  
 
Under administrative opgaver hører: 

• Boligplacering  
• Integrationsplaner  
• Helbredsmæssige vurderinger  
• Udarbejdelse af integrationsprogrammer  
• Tolkebistand jf. integrationsloven  
• Information, vejledning og rådgivning 

 
Som tidligere nævnt kompenseres kommunerne for udgifterne til aktivering, 
danskuddannelse og udgifter til forsørgelse via bloktilskud/budgetgaranti, jf. 
tabel 1 og 2. 
 
Tabel 1. Brutto- og nettoudgifter til flygtninge på forvaltningsområdet i 2015 

 
*Nettoudgiften er her opgjort efter statslig grundtilskud, bloktilskud/budgetgaranti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udgifter i 2015 
(mio. kr.) Bruttoudgift 

Direkte 
refusion og 
tilskud 

Statslig 
grundtilskud, 
bloktilskud/ 
budgetgaranti 

Nettoudgift* Bemærkning 

Administrations-
udgifter 30 -30 0 0 

Bruttoudgifterne finan-
sieres af grundtilskud, 
resultattilskud og i 2015 
investeringstilskud. 

Aktivering/dansk 
uddannelse 50 -24 -26 0 For kommunerne under 

ét dækkes udgifterne 
efter den direkte refusi-
on af hhv. bloktilskud/ 
budgetgaranti  Forsørgelse 74 -37 -37 0 

I alt 154 -91 -63 0   
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Tabel 2. Brutto- og nettoudgifter til flygtninge på forvaltningsområdet i 2016 

 
*Nettoudgiften er her opgjort efter statslig grundtilskud, bloktilskud/budgetgaranti 
 
 
Udgifterne for 2016 er baseret på udgifter til 1.179 flygtninge og familiesammen-
førte (herunder 277 nyankomne flygtninge) som er omfattet af det 3-årige inte-
grationsprogram. 
 
 
Spørgsmål 3: Hvordan forventer man, at udgifterne vil udvikle sig i 2017? 
 
Svar 3:  
 
Aarhus står foreløbig til at modtage 419 flygtninge i 2017, mod 277 flygtninge i 
2016 - ifølge Udlændingestyrelsens Kommunekvoter.  
 
På baggrund af Udlændingestyrelsens tal er der derfor umiddelbart en forvent-
ning om en stigning i udgifterne på flygtningeområdet i 2017. Jf. besvarelsen af 
spørgsmål 2 kompenseres kommunerne under ét for udgifterne på området, 
hvilket altså også gælder for Aarhus Kommune. 
 
Det er dog langt fra sikkert, at der reelt set kommer 419 flygtninge til Aarhus i 
2017, da det bl.a. afhænger af udviklingen i flygtningestrømmene og andre be-
givenheder i udlandet. Det skal også bemærkes, at Udlændingestyrelsens flygt-
ningekvoter for 2016 og 2017 tidligere er blevet nedjusteret på den baggrund. 
2017 kvoten må derfor ses som foreløbig. 

Udgifter i 2016 
(mio. kr.) Bruttoudgift 

Direkte 
refusion og 
tilskud 

Statslig 
grundtilskud, 
bloktilskud/ 
budgetgaranti 

Nettoudgift* Bemærkning 

Administrations-
udgifter 41 -41 0 0 

Bruttoudgifterne finan-
sieres af grundtilskud, 
resultattilskud og i 2016 
investeringstilskud 

Aktivering/dansk 
uddannelse 56 -28 -28 0 For kommunerne under 

ét dækkes udgifterne 
efter den direkte refusi-
on af hhv. bloktilskud/ 
budgetgaranti. 
Den direkte refusion 
afhænger af tid på of-
fentlig forsørgelse.  

Forsørgelse inkl. 
løntilskud 89 -27 -62 0 

I alt 186 -96 -90 0   



 

 

13. februar 2017 
Side 4 af 4 

 
Herunder ses den faktiske udvikling i antallet af ankomne flygtninge til Aarhus 
Kommune i 2016, fordelt på uger henover året. 
 
Grafen viser en nedadgående tendens fra medio 2016. Fortsætter denne ten-
dens fra 2016 ind i 2017, forventes der derfor færre flygtninge – og dermed 
færre udgifter - til flygtninge i 2017 end i 2016. 
 
Figur 1. Udviklingen i ankomne flygtninge i 2016 – foreløbig (kvoten gælder for 
perioden marts 2016-februar 2017 
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